
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


مروری بر چالش ھا و راه حل ھای داده ھای بزرگ با توجھ بھ دیدگاه ھای 
حاضر در حوزه بھداشت و سالمت

2، ناصر خنجري1پیمان صالحی

researchingps@gmail.comدانشجوي ارشد نرم افزار کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات زنجان، 1
Nasser.khanjari@gmail.comوتر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان،استادیار دانشکده برق و کامپی2

چکیده 

این مطالعات با آزمون و همواره. بر روي داده هاي بزرگ صورت گیردتوسعه دستگاههاي هوشمند و محاسبات ابري باعث گردیده تا مطالعه هایی 
که از طریق روش هاي گوناگون دنباشبهداشت و سالمت حوزه بالینی در علوم ط به مربودنمی تواناین آزمون و خطاها. استهمراه بودههاخطا

توسعه و . لیارد گیگابایت از این داده ها مربوط به داده هاي  بیماران می باشد یهرساله یک معالوه بر آن بطور میانگین.اندجمع آوري گردیده 
کنترل هاي امنیتیاي مدیران و متخصصان فراهم می آورد تا آنها بتوانند سیاستگذاري ها وفراگیر شدن تکنولوژي داده هاي بزرگ این امکان را بر

حوزه چالش ها و راه حل هاي داده هاي بزرگ در و در این مقاله روش هاي تجزیه و تحلیل پایگاه داده هاي بزرگ . را بخوبی اعمال نمایند 
ین به مطالعه در مورد تکنیکهاي جمع آوري ، ذخیره و انتقال در فایلهاي توزیع شده همچن. بررسی قرار گرفته است بهداشت و سالمت مورد

. پرداخته شده است

واژه هاي کلیدي 
ها و راه حل هاي داده هاي بزرگ داده هاي بزرگ ، بهداشت و سالمت ، چالش 

مقدمه- 1
در حوزه بهداشت و سالمت توجه به تکنولوژي داده هاي بزرگ 

از آنجا که رشد سریع سیستم هاي اطالعاتی. اهمیت استبسیار حائز 
درمانی- باعث گردیده تا علوم و مراقبتهاي بهداشتی داده هاي بزرگ

هاي قدیمی دستخوش تغییراتی گردند، توسعه پیدا کنند و روش[1]
مدام در حال ،داده هاي بزرگبکارگیري و استفاده ازتقاضا براي 

ثبت کامپیوتري دستورات : ال عنوان مثبه(.افزایش است
و PACS([3](، سیستم ارتباطات آرشیو تصاویر[2])CPOE(پزشکی

، شیوه سیستم هاي ذخیره الکترونیک داده هاي بهداشت و سالمت
این نوع از سیستم ها می . )هاي نوین تهیه و تنظیم سوابق بیماران

اشت و توانند مقادیر عظیمی از داده هاي دیجیتالی را در حوزه بهد
پزشکان به راحتی این موضوع سبب شده تاسالمت تولید نمایند که 

البته هنوز هم با وجود . بیماران را تجزیه و تحلیل نماینداطالعات 
توسعه داده هاي بزرگ و فراگیر شدن آن مشکالتی در این حوزه وجود 

نبود تعریف جامع و دقیقی در مورد موجود یکی از این مشکالت .دارد
چهار ویژگی سبب شده است تا این موضوع که .استهاي بزرگداده 

حجم زیاد داده ها - 1: که عبارتند ازشودبراي داده هاي بزرگ مطرح 
سرعت -3. داده هاي مختلفی وجود داشته باشد-2. موجود باشد

. تولید و به روز رسانی داده ها باید باال باشد

بکار گرفته آماري در آن توانایی تحلیل نتایج و روش هاي -4
. باشدشده

شناخت روند و عالوه بر این ویژگی ها داده هاي بزرگ امکان 
درمانی و همچنین پیشگیري از بیماري - گرایش مراقبت هاي بهداشتی

یاالت اپیشنهاد کرده است که اگر McKinsey. ها را فراهم می آورد
ا با استفاده از متحده می توانست اطالعات بهداشتی و درمانی خود ر

داده هاي بزرگ بصورت کارآمد و صحیح ذخیره کند و این اطالعات را 
بیلیون دالر در هر 300مورد استفاده قرار دهد می توانست بیش از 

البته بنیاد ملی بهداشت و سالمت ایاالت . سال صرفه جویی نماید
استفادهAmazonمتحده براي تجزیه و تحلیل داده ها از وب سرویس 

کرده است که که یکی از بزرگترین خدمات محاسبات ابري در حجم 
پایگاه و[4]پروژه ژنومی1000عظیمی از داده ها را ارائه می دهد و از 

استفاده می منظور فراهم نمودن اطالعات ژنتیک انسانداده بزرگ به 
چالش ها و خطرات ناشی از استفاده از داده هاي به در این مقاله .کند
و عدم قعطیت داده هاي بزرگگ به منظور مراقبتهاي پزشکیبزر

در تحلیل pipelinedهمچنین به بررسی و ارزیابی . پرداخته می شود 
داده هاي بزرگ سالمت و بهداشت می پردازیم و همچنین به 

در . پرداخته می شوداطالعات تکنیکهاي ذخیره ، انتقال و جمع آوري 
مورد وا از طریق داده هاي بزرگ ادامه روش هاي بررسی کیفیت ه

برخی از کاربردهاي بالقوه داده هاي به و در آخر ارزیابی قرار گرفته



بزرگ در تحقیقات بالینی ، دیدگاه هاي علوم سالمت در مورد داده 
. پرداخته شده است هاي بزرگ ، 

مجموعه داده هاي بزرگ ، در علوم بهداشت و بررسی-2
منابع داده  ،سالمت

هاي بزرگ و فناوري هاي آنها بطور چشم گیري در بهداشت داده
به بعد 1980در سالهاي .و سالمت وزیست شناسی موثر بوده اند

ذخیره سازي داده ها در حجم انبوه صورت گرفت و داده هایی در 
این داده ها براي منابع . ندذخیره می شدا بایتگیگ100حدود 

هاي دیگريزه  این منابع کاربردامروکه آوري می شدند دگوناگونی گر
سوابق پزشکی الکترونیکی و داده هاي جمعاستفاده از : از جملهدارند

وري شده براي بهبود کیفیت و همچنین داده هاي مورد نیاز براي آ
با توجه به گسترش روز افزون کاربردهاي داده .صدور صورتحساب 

منظور از آن این .به میان آمد"چندان بزرگ"هاي بزرگ ، اصطالح 
در این حجم بود که هیچ دستگاه ذخیره سازي نمی تواند داده ها را 

همچنین آنالیز این داده ها با این حجم وسیع در . ذخیره نمایدعظیم 
یکی دیگر از ویژگی ها و . زمان هاي قابل قبول ممکن نخواهد بود

می "بسیار توزیع شده"اصطالحات در زمینه داده هاي بزرگ اصطالح 
: باشد که داده هاي خام برخی از سیستم هاي اطالعاتی را از جمله 

EHR،CPOE ،CDSS همچنین بیمارستان ها ، . شامل می شود
داراي حجم عظیمی از داده ها و اطالعات آزمایشگاهها و کلینیک ها 

افزایش می این داده ها می باشند که به مرور و در مدت زمان کوتاهی 
.یابند 

ھ چھارچوب داده ھای بھداشت و سالمت و مطالع-2-1
مزایای آن 

در تجزیه و تحلیل داده ها از یکسري مراحل استفاده می کنیم 
که با پردازش خطی صورت می گیرند یعنی ارتباط خروجی یک مرحله 

CERدر حوزه بهداشت و درمان روش. به مرحله بعد متصل می گردد 

و معایب راه حل هاي مزایا ،،روشی کارآمد جهت بررسی شواهد
مختلف براي درمان است که استفاده از این روش همراه با داده هاي 

همچنین این . بزرگ سبب کاهش هزینه جمع آوري داده ها است 
روش می تواند در بررسی سریع حجم نمونه هاي بزرگ نیز کمک کند 

همچنین یک .که این عمل سبب تشخیص بهترین راه درمان است
نیز پیشنهاد شده است که از طریق آن می توان میزان سیستم دیگر 

رضایت پزشکان از یکدیگر را با اشتراك نحوه تشخیص و درمان 
مورد تحلیل و بررسی قرار داد و نیازمندي هاي الزم را براي پزشکان 

پزشکان همچنین با حذف اطالعات قابل شناسایی . پزشکان برآورد کرد
کمترین ریسک و تشخیص بیماري درمانتاشده اندبیماران باعث 

البته این داده هاي حجیم که پزشکان از آن به . ممکن را داشته باشد
عنوان منبعی براي تشخیص درمان و سالمت بیماران استفاده می کنند 
در اختیار گروه هاي پزشکی متخصص است که به شیوه هاي متنوع و 

دست داشتن روش پزشکان با در . خاص به این داده ها دسترسی دارند

می توانند یکسري اطالعات در HRS[5]هاي پیشنهادي از جمله 
عالوه بر آن . خصوص وضعیت سالمتی و بهداشتی به بیماران بدهند

فرضیات و نظرات پزشکان با اشتراك در فضاي داده هاي بزرگ توسعه 
که این باعث می شود بررسی ها و آزمایشات در خصوص می یابد 

. در محدوده کوچکی صورت گیرد ران سالمت بیما

تکنیکھای جمع آوری ، ذخیره و انتقال - 2-2
با توجه به حجم عظیم داده ها در حوزه علوم بهداشت و سالمت 

و SQL[6]:ذخیره و انتقال این داده ها از طریق مدیریت داده ها مانند
MySql یاOracle هر کدام از این ابزارهاي . صورت می گیرد

دارند که از داده هاي بزرگ با سرعت باال یمعایبمدیریت مزایا و
بوده و Sqlاستفاده می کنند که متفاوت از NoSql[7]:همانند

ابزارها و وسائلی که امروزه از آن استفاده می کنیم . سرعت باالیی دارد 
و براي ذخیره داده ها پاسخگوي نیازهاي داده هاي بزرگ نمی باشند 

می Asperaیکی از این ابزارها . یاز داریم ندیگريبه منابع مختلف
. می نمایدنیازهاي داده هاي بزرگ را در سطح عظیم برطرف باشد که

رسانه هاي اجتماعی واینترنت، تلفن هاي موبایل: منابع شامل این 
در حوزه اینترنت مجموعه داده هاي بزرگ از طریق توصیه کهاست 

جو ، سفارش محصوالت براي موارد مورد جستجو براي موتورهاي جست
تجارت ، و دوستیابی در سطح شبکه هاي اجتماعی ، جمع آوري می 

با پیشرفت تکنولوژي امکانات جدید همراهدر حوزه تلفن هاي . دنشو
تري تولید می گردد که خود باعث جمع آوري داده ها در ابعاد وسیع 

انواع شتاب سنج ، دوربین و ،Gps: این امکانات شامل . می شود
همچنین از تلفن هاي موبایل به منظور بررسی و . برنامه هاي کاربردي

ضعیت اطالعات خانواده در مورد تغذیه در حوزه سالمت استفاده می 
رسانه هاي اجتماعی همچون فیس بوك، توییتر نیز با گسترش . شود

حجم عظیمی از داده ها را به خود اختصاص ،روز افزون این شبکه ها
با استفاده از این شبکه ها می توان انتقال و شیوع بیماري . اندداده 

هر کدام از این اطالعات را می [8,9]. خاص را مورد بررسی قرار داد
اشتراك داده هاي موجود در شبکه هاي اجتماعی و یا توان بوسیله 

اظهار نظرات اشخصاص و افراد حاضر در شبکه هاي اجتماعی بدست 
توزیع شده مورد به شکلها معموال ردر سروداده هاي بزرگ . آورد

بنابر این نیاز به سیستم فایل داده براي . دسترسی قرار می گیرند
این نوع داده ها با سیستم . دسترسی به داده هاي توزیع شده داریم

قدرت ،این سیستم فایلکهطراحی شده اند Hadoop[10,11]فایل
ا مقیاس بزرگ را براي ما و داده هایی برا داشتهتحمل پذیري خطا

نکته حائز اهمیت آن است که تحلیل داده ها در ابعاد . فراهم می آورد
طریقاز این داده ها تحلیل کهوسیع دشواري هاي خاص خود را دارد 

: به عنوان مثال . بدست می آیدبر روي داده ها pipelinedاثرات 
ذخیره اطالعات ، می تواند براي 7000000000به میزاندامنه داده 

بیمار و نوع داده هاي ذخیره شده در پایگاه داده با حجم عظیمی از
.قرار گیرداطالعات در حوزه بهداشت و سالمت ذخیره و مورد استفاده 

تجزیه و تحلیل داده ها در این حجم عظیم بصورتهاي گوناگون مورد 



، Amazon[12]سایت : به عنوان مثال . استفاده قرار می گیرد 
یا سایرسرویس هاي وLast.fmسفارشات فیلم بصورت آنالین توسط 

سیستم : تجزیه و تحلیل داده ها شامل هايارائه دهنده سیستم
سفارش اخبار و موسیقی که از طریق تحلیل داده ها با استفاده از دو 

)یکی کاربران و دیگري آیتم ها.(ورودي ماتریس بدست می آیند
است،تجزیه و تحلیل داده ها آمدهسیستم دیگري که به کمک 
از این سیستم براي تحلیل مدل هاي .سیستم یادگیري عمیق می باشد

در این . شبکه هاي عصبی استفاده می شود: طبقه بندي شده مثل 
طبقه بندي با رتبه باالتر مورد تجزیه و عملکردحالت خصوصیت

تم ها با روش که در سالهاي اخیر توسعه این سیستحلیل قرار می گیرد
تحلیل داده ها .هاي یادگیري چند جانبه و انتقال همراه بوده است

همچنین می تواند در حوزه بررسی کیفیت آب و هوا نیز مورد استفاده 

از آنجا که آلودگی هوا تاثیرات مخربی در سالمت و بهداشت . قرار گیرد
ر بررسی افراد برجاي می گذارد استفاده از ابزارهاي فیزیکی به منظو

همچنین محدودیت . کیفیت هوا هزینه هاي باالیی را دربر می گیرد
هاي جغرافیاي زیادي را ایجاد می کند که نمی توان برآورد درستی از 

اما با استفاده از داده هاي بزرگ . در اختیار داشترامیزان کیفیت هوا
،می توان این امکان را فراهم نمود تا عالوه بر صرف هزینه پائین

عالوه بر آن این . بدست آورداطالعات بیشتري در خصوص کیفیت هوا 
داده هاي سایر اطالعات می توانند بصورت آنالین و با ترکیبی از 

داده هاي شبکه هاي جاده اي، جریان ترافیک و : ایستگاهها  از جمله
.بدست آیندغیره 

روند اجراي پروژهاي داده هاي بزرگ: 1شکل

روش اطالعات را منتقل کرده و از آنها5بزرگ با استفاده از داده هاي
ــن روش. اســتفاده مــی کننــد ــاای ــد از ه -2جمــع آوري -1: عبارتن

پس از آنکه . تفسیر-5یه و تحلیل زتج-4یکپارچه سازي -3نگهداري 
اطالعاتی داده ها را منتقل کردند، این داده ها جمع آوري شده و منابع 

مخزن داده که می تواند یکی از . العاتی ذخیره می شوندبانکهاي اطدر
داده ها ،باشدو غیرهاینترنت، تلفن هاي همراه: رسانه هاي موجود مثل
)1شـکل (.به بخش بـاالتر منتقـل مـی نمایـد    را جهت تجزیه و تحلیل

تجزیه و تحلیل داده ها در این بخش با استفاده از روش ها و الگوهـاي  
.در نهایت این اطالعات به دانش تبدیل می شودخاص صورت گرفته و 

بردهاي داده هاي بزرگ در تحقیقات بالینیرکا- 3
: تکنیکهایی که براي سیستم هاي سالمت استفاده می شود از جمله 

سایر سیستم سفارش طرح مراقبت پرستاري، کنترل کیفیت بالینی و 
نجام بیشتر جهت اییروشهایی هستند که به منظور راهنماروش ها،

روش هایی را Zupanو Bellazzi[13].تحقیقات بکارگرفته می شوند
براي تجزیه و تحلیل داده هاي بزرگ ارائه کردند که با استفاده از آن 

به منظور تجزیه و تحلیل و موازي سازي با استفاده رامی توان داده ها
در تمامی .از مدل داده کاوي در پزشکی بالینی مورد استفاده قرارداد

درمورد سالمتی رانظرات خود،بیماران)مراقبت سالمتی(این روش ها
. اشتراك می گذارندبا سایر بیماران به پزشکان اطمینان و اعتماد بهو

در این حالت می توان بر اساس نیازهاي بیمار پزشک مورد نظر را 
با در اختیار داشتن حجم عظیمی از داده ها می توان. انتخاب نمود

فواصل اعتماد را محدود تر نمود در این حالت بررسی و تست ارزش ها 
خواهد اعتماد پزشکان بسیار راحت تر يمعیارهاو ) سالمتی بیماران(

اگر داده هاي . این تحلیل ها ممکن است کوچک باشدمقدارالبته . شد
در سطح عظیم باشند بررسی و کشف آنها با تحلیل شدهشناخته و 

بررسی و .گیردصورت مییوه هاي معمول و مرسوم ، استفاده از ش



انجامد و یا حتی می چندین دهه به طول تجزیه و تحلیل این داده ها 
نتایج حاصل از تحلیل بر میزان بکارگیري روش هاي ممکن است 

استفاده از مجموعه داده هاي بزرگ اام. بالینی تاثیر چندانی نگذارد
در ابعاد بزرگ چندان مشکل نخواهد ا داده هبراي تجزیه و تحلیل این 

ممکن است داده ها در تحلیل هاي مکرر نتایج مطلوبی را البته. بود
.رخ می دهندتصادفی بشکلارائه ندهند چراکه تغییرات

و راه حل هاچالش ها- 4
استفاده از داده هاي بزرگ این امکان را فراهم می آورد تا بتوان 

دستگاههاي ذخیره سازي و ارسال آن به با استفاده از کپی اطالعات به 
اما از آنجا که . درایو ذخیره سازي مقصد، اطالعات را جمع آوري نمائیم

از حد انتظار می باشد تردامنه و وسعت داده هاي بزرگ به مراتب بزرگ
از . و داده ها در موقعیت هاي جغرافیایی متفاوتی از یکدیگر قرار دارند

از . حوزه تبادل داده ها بوجود می آیددر جدیدياینرو چالش هاي 
سوي دیگر انتقال مقادیر عظیمی از اطالعات در محیط شبکه چالش

در صورتی که بتوان از روش سیستم فایل با سرعت باال .دیگري است
استفاده نمود می توان تا حدودي مشکالت در این حوزه را برطرف 

ال فایل با تکنولوژي از سرعت باالي انتقBGI: به عنوان مثال . نمود
Aspera,s faspTM استفاده می کند که باعث شده انتقال داده هاي

فشرده سازي داده ها نیز راه . ژنومیک با سرعت بسیار باال انجام شود
حل دیگري است که می تواند حجم اطالعات را کاهش داده و سرعت 

بزرگ داده هاياز سوي دیگر.انتقال داده هاي بزرگ را افزایش دهد
،هاداده پس از جمع آوري و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می گیرد

که این امر باعث افزایش فضاي ذخیره این داده ها باید نگهداري شوند
داده هاي بزرگ حوزه بهداشت و سالمت به علت . سازي می گردد

و تصمیم .حجم زیاد نمی توانند به راحتی مدیریت و ذخیره شوند
همچنین عمده مشکلی که .ورد آنها با دشواري همراه استگیري در م

سوي از . به عنوان چالش از آن یاد می شود، هزینه و زمان می باشد
براي آنکه بخواهیم داده ها را تجزیه و تحلیل نمائیم نیاز به ادغام دیگر

به علت حجم باالي داده هاي بزرگ در حوزه بهداشت و . داده ها داریم
بسیار باالیی خواهد هايادغام داده ها داراي پیچیدگیعمال ،سالمت

همچنین در تجزیه و تحلیل داده ها، این پیچیدگی ها به مراتب . بود
در این حالت . و تجزیه و تحلیل مسئله را دشوار می نمایدیافتهافزایش 

پیدا کردن زمان مناسب براي تحلیل مسئله از چالش هاي مهم  بشمار 
هاي پایگاه داده داراي حجم بیلیون دمثال اگر رکوربه عنوان. می رود

رکورد باشند، در آنصورت تجزیه و تحلیل این داده ها بسیار دشوار 
بحثدرموجودي چالش هامهمترین ز این موضوع اخواهد بود و 

استفاده از محاسبات .می شودمحسوبداده هاي بزرگ یکپارچه سازي 
همچنین بکارگیري . ناسبی استابري براي ذخیره اطالعات راهکار م

می تواند اطالعات NOSQLابزارهاي محاسبات شبکه اي از جمله 

عالوه بر اینها . عظیم در حوزه بهداشت و سالمت را ذخیره سازي کند
نیز یکی از گزینه هاي مناسب Hadoopسیستم فایلهاي توزیع شده 

اي استفاده از تکنیکه.براي نگهداري داده هاي بزرگ می باشد
استخراج اطالعات این امکان را به ما می دهد تا بتوانیم داده هاي 
ساختار یافته و بدون ساختار را استخراج کرده و آنها را تجزیه و تحلیل 

با توجه به آنکه تجزیه و تحلیل داده هاي بزرگ یک بخش مهم . نمائیم
داده ما نیازمند پایگاه ،در روند اجراي داده هاي بزرگ است بنابر این

مناسب جهت رفع مشکالت احتمالی داده هاي بزرگ در حوزه سالمت 
محاسبات جهت تجزیه و ابربه عنوان مثال استفاده از یک َ.  هستیم

تحلیل داده ها این امکان را به ما می دهد تا بتوانیم با هزینه کم و 
به یکدیگر سرعت پردازش و فضاي ذخیره LANاتصال کامپیوتر هاي 

با وجود آنکه این . بهبود ببخشیمفزایش داده و یکپارچگی را سازي را ا
دارند اما روش یی از جمله هزینه هاي باال در برروش ها محدودیتها

از جمله محاسبات ابري و محاسبات شبکه می جایگزین دیگرييها
در صورتی که تصمیم . توانند مشکالت در این حوزه را برطرف نمایند

ها و نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل را درك گیرندگان نتوانند الگو
با . تجزیه و تحلیل داده هاي بزرگ دچار مشکل خواهد شد. نمایند

توجه به درك پیچیدگی و اهمیت حوزه تجزیه و تحلیل اطالعات 
نتایج توسط افراد درستبا چالش عدم تفسیر،مرحله دانش و آگاهی
م خصوصی همچنین چالش عمده حفظ حری. غیر فنی مواجه است

در این حالت مدیریت حریم خصوصی به علت الگوهاي مطرح می شود
نادرست تفسیر دچار محدودیت در داده هاي بزرگ می شود که این 

زمانی که تحلیل گران در حال بررسی . خود یک چالش بزرگ است
این آگاهی که کدام ورودي چه نتیجه اي ،داده هاي ورودي می باشند

د در درك اطالعات و تفسیر آن براي استفاده خواهد داشت می توان
همچنین بکارگیري روش هاي تائید الگو از . آینده بسیار مناسب باشد

. ندکردخواهشایانیجمله روش هاي آماري در درستی این درك کمک 
ي داده هاي بزرگ در حوزه بهداشت و تعداد چالش ها و راه حل ها

. اندبطور خالصه آورده شده 1در جدول سالمت
مقایسه میزان چالش هاي داده هاي بزرگ در حوزه: 1جدول 

بهداشت و سالمت

تعداد عنوان چالششناسه
چالش ها

تعداد
راه حلها

A
جمع آوري داده 

53ها

B
نگهداري
33داده ها

C
یکپارچه سازي 

43داده ها

D
تجزیه وتحلیل 

47داده ها

E33داده هاتفسیر



مشاهده می شود بیشترین تعداد چالش 1ر که در جدول همانطو
راه حل ارائه 3ها مربوط به جمع آوري داده ها می باشد که براي آن 

جمع آوري داده ها اولین مرحله براي روند انجام پروژه داده . شده است
که داده هاي بزرگ است بسیار مهم اینهاي بزرگ می باشد، بنابر
ز آنجا که داده هاي بزرگ ا.ره خواهند شدچگونه و به چه شکل ذخی

ه سازي معمول ذخیره در حوزه بهداشت و سالمت در رسانه هاي ذخیر
بنابر این در زمان تبادل داده ها با چالش هاي اساسی روبرو . می شوند

انتقال داده هاي بزرگ در وسایل ذخیره سازي باعث از .خواهیم بود
ي م نقل و انتقاالت بین گروه هابین رفتن برخی از داده ها در هنگا

. خواهد شدمختلف

ارزیابی تهدیدات و راه حل هاي داده هاي بزرگ در حوزه : 2شکل
بهداشت  وسالمت 

مربوط به جمع آوري داده هاي می بیشترین میزان چالش ها
بیشترین میزان راه .مشخص شده است2که در شکل ) Aردیف (باشد

بنابر .می باشد)Dردیف (ه و تحلیل داده ها تجزیحل ها نیز مربوط به 
این جمع آوري داده ها از مسائل مهم در حوزه بهداشت و سالمت می 

با توجه به اینکه جمع آوري اطالعات از چالش هاي عمده داده . باشد
راه 3در حال حاضراما است ، هاي بزرگ در حوزه بهداشت و سالمت 

آن هر کدام از این راه حل ها عالوه بر. ارائه شده استبراي آن حل
صحیح داده پیاده سازيهستند که مانع خود داراي محدودیت هایی 

. می شوندسالمتبهداشت ودر حوزههاي بزرگ

پیشنهادات آینده-5
کمترین و بیشترین میزان چالش ها و راه ) 1جدول (با توجه به 

. استرگ در حوزه بهداشت و سالمت ارائه شدهحل هاي داده هاي بز
به عنوان . براي برخی از این چالش ها راه حلی جامعی ارائه نشده است

که راه حل چالش مربوط به جمع آوري داده ها است بیشترین: مثال
این جدول می تواند درك بهتري از . مناسبی براي آن ارائه نشده است

ما در آینده قصد همچنین.چالش ها و راه حل ها به خوانندگان بدهد
یم در رابطه با جمع آوري داده هاي بزرگ در حوزه بهداشت و دار

راه 7با توجه به آنکه در تجزیه و تحلیل داده ها ، . سالمت کار کنیم
داده یکی از موضوعات مهم بنابر این ، این مسئله. حل ارائه شده است

یک دید 1جدول . خواهد بودبهداشت و سالمتدر حوزه هاي بزرگ 
که بخواهند در مورد چالش ها و راه حل هاي داده به کسانی می دهد

همچنین این کار . هاي بزرگ در حوزه سالمت تحقیق و پژوهش نمایند
تحقیقاتی مشابه این براي اولین بار در این مقاله آورده شده است و 

. تحقیق تا کنون صورت نگرفته است

گیرينتیجه- 6
غیر تحقیقاتی از آنجا که اطالعات داده هاي بزرگ به روش هاي

بنابر این ما نیاز داریم تا این اطالعات را تفسیر و . جمع آوري می شوند
تم هاي اطالعاتی در حوزه بهداشت و  سعالوه بر آن سی. تحلیل نمائیم

، حجم عظیمی از داده هاي بیماران CPOEها،EHRدرمان از جمله 
ها می توان با تفسیر و تجزیه و تحلیل این داده . را فراهم می کنند

سیاست گذاري هاي بهتري در حوزه سالمت اتخاذ نمود و روش هاي 
در این مقاله چهارچوب داده هاي بزرگ . درمانی بیماران را بهبود داد

در حوزه بهداشت و سالمت بیان شد و همچنین روش هاي جمع 
ذخیره داده هاي بزرگ به منظور افزایش سرعت و و آوري، انتقال

و در آخردادیممورد بررسی قرار را حوزه سالمت کاهش هزینه هاي
سالمت بهداشت و حوزه درچالش ها و راه حلهاي داده هاي بزرگنیز

. مورد بررسی قرار گرفت
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